
 فدايي خلق صفاری آشتيانی
۱۳۱۳-۱۳۵۱ 

دوران کودکی اش آميزه     .  در تهران متولد شد     ۱۳۱۳رفيق در سال     
با اندوخته ای که از فروش دوره گردی          . ای از کار و تحصيل بود      

 وارد  ۱۳۳۰در سال    . ميوه بدست می آورد درسش را ادامه داد            
فعاليت به جرم    . نيروهای هوايي شد و به درجه ی استواری رسيد            

 در رشته حقوق    ۱۳۳۹در سال   . های سياسی از ارتش اخراج گرديد      
دانشگاه تهران مشغول تحصيل شد و در مبارزات دانشجويي جبهه              

با شناسايي پليس مجبور به زندگی         . ملی در اين دوران فعال بود        
 با رفقايش به تحليل و      ۱۳۴۲ تا   ۱۳۳۹در فاصله سال های     . مخفی شد 

رفيق صفاری با   .  مبارزات تاکنونی پرداخت   بررسی شرايط موجود و   
پذيرش مشی مبارزه مسلحانه در اولين تيم چريکی گروه بيژن                   

 با ضربه خوردن گروه به عنوان         ۱۳۴۶در زمستان   . سازمان داده شد  
در .  ماه در تهران به تجديد سازمان گروه پرداخت        ۸يک کادر حرفه ای به فعاليت های سياسی ادامه داد و مدت              

رفيق .  رفيق ديگر راهی فلسطين گردد     ۴ بنا به تصميم گروه قرار می شود که برای آموزش همراه با              ۱۳۴۷ان  تابست
صفاری همراه با رفيق صفايي فراهانی موفق به گذشتن از مرز شده و بعد از چند ماه بازداشت در عراق از طريق                         

ی از بهترين رزمندگان فلسطين در کنار         رفيق صفاری به عنوان يک     . مرز سوريه خود را به فلسطين می رسانند          
 همراه با رفيق صفايي به ايران بازمی گردند تا            ۱۳۴۹در اوايل سال    . رفقای فلسطينی به مبارزاتش ادامه می دهد       

هنگامی که آن ها به ايران رسيدند عمال با گروهی از رفقای سابق خود                . مقدمات مبارزه مسلحانه را آغاز نمايند     
رفيق صفايي وظيفه تسليح گروه را به عهده می           .  به تدارک مبارزه مسلحانه پرداخته بودند       مواجه می شوند که   

گيرد و برای تامين سالح موردنياز چندين بار ماموريت می يابد که  به فلسطين رفته و با خود اسلحه های الزم را                        
 در عمليات   ۱۳۴۹ اواخر تابستان    در.ماموريتی بسيار خطرناک که هربار با موفقيت به انجامش می رساند            . بياورد

پس . موفقيت آميز مصادره بانک وزرا شرکت و دارايي بانک برای رفع نيازهای جنبش مسلحانه ضبط می گردد                 
رفيق صفاری در تيم اعدام فرسيو دادستان دادگاه های نظامی رژيم ،             » دسته جنگل   « از سياهکل و اعدام رفقای      

 با توجه به محاصره خانه تيمی با         ۱۳۵۱در دوم مرداد    .اد ، شرکت می کند     به فرماندهی رفيق اسکندر صادقی نژ      
هوشياری کامل از منطقه دور می گردد اما برای مطلع ساختن رفقايي که در خانه بودند دوباره به محل بازمی                         

ر رفيقی   نف ۲. گردد و در صدمتری منزل با مامورين درگير می شود و چند نفر از مزدوران را از پای درمی آورد                     
. که در خانه بودند با کمک رفيق صفاری از محاصره می گريزند اما رفيق صفايي در درگيری کشته می شود                         
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